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ما هو إضطراب الكرب ما بعد الصدمة؟

إضطراب الكرب ما بعد الصدمة ( )Posttraumatiskt stressyndrom, PTSDهي ردود
الفعل التي ميكن أن يتعرض لها شخص ما بعد معايشته لتجربة أو لعدد من التجارب
الشديدة الوقع ،مثل مروره بتجربة عرضت حياته للخطر أو التهديد بالقتل ،أو بعد تعرضه
إلصابة خطرية أو عنف جنيس.
ميكن للمرء أن يتعرض الضطراب الكرب ما بعد الصدمة عند معايشته شخصيا أو
مشاهدته لحادث مروع ،وميكن أن يتعرض املرء أيضاً الضطراب الكرب إذا تعرض شخص
مقرب له لعارض شديد .وعادة ما يتأثر الطفل بنفس املستوى عند رؤية أحد مقرب إليه
(مثل أحد الوالدين أو األشقاء) يتعرض ملثل هذه الحوادث ،أو عندما يتعرض هو لليشء
ذاته .ويف مثل هذه الحالة يصاب الطفل بالرعب والشعور بالعجز الكامل وتفتت األمان
األسايس.
هنالك العديد من األحداث الصادمة يتم تقسيمها إىل مجموعتني مختلفتني وهي:
التعرض لعارض شديد منفرد أو التعرض لعوارض شديد الوطأة حدثت بشكل متكرر عىل
مدى فرتة طويلة.

إضطراب الكرب ما بعد الصدمة

هل يتعرض المرء
ً
دائما إلى
المصدوم
إضطراب الكرب ما بعد
الصدمة؟

ال ،معظم الصدمات ال تؤدي إىل
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة .ومن
الطبيعي حصول الشخص عىل ردود
فعل مجهدة خالل فرتة قصرية بعد
التعرض لحادثة صعبة  ،ولكن معظم
الناس تقل عندهم ردود الفعل هذه
مبرور الوقت .ولكن يبقى لدى بعض
األفراد ردود فعل مستمرة وتصبح
عائقاً يف حياتهم الحياة اليومية.
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غالبا ما يكون أ
الشقاء قد
تعرضوا لنفس الحدث المريب
ين
الطفل� ينغلقان
ولكن كال
عىل نفسيهما ،ال أحد يرغب �ف
ي
الحديث عن التجربة إعتقادا انه
الوحيد الذي يعيش الصدمة
وينعزالن بدال ً من التأكد والتحقق
من صحة مشاعر بعضهما
البعض.

الصدمة من النوع 1
التع ّرض لحادث منفرد يف بيئة آمنة عموما ،مثل:
•حادث سيارة
•حريق
•كارثة طبيعية
•اعتداء جسدي
الصدمة من النوع 2
معايشة العديد من األحداث أو الصدمات املتكررة عىل مدى فرتة طويلة ،مثل:
•االعتداءات الجسدية املتكررة (الرضب)
•االعتداءات الجنسية املتكررة
•التعرض لإلضطهاد النفيس
•الحرب
•التعذيب أو االختطاف
• -النقصان الشديد يف الرعاية أو اإلهامل وعدم اإلهتامم بالطفل
لماذا يحدث إضطراب الكرب ما بعد الصدمة؟

عندما يشعر الشخص بخوف شديد يتهيأ الجسم كله للدفاع عن النفس أو الهروب،
حيث يتم إعادة توجيه تدفق الدم إىل الذراعني والساقني عىل سبيل املثال مام يؤدي إىل
اضطراب يف بعض وظائف الجسم كهضم الطعام والسلوك املعريف كالتخطيط والتفكري
املنطقي .ولذلك ،ينبغي علينا الترصف بأرسع وقت ممكن عند التعرض للخطر من أجل
إنقاذ انفسنا من الخطر ،ففي مثل هذا املوقف ليس لدينا عىل سبيل املثال أي حاجة
الستخدام القدرة عىل التخطيط والتفكري عىل عدة خطوات .وطبيعة اإلنسان هذه تلبي
وظيفة مهمة يف املواقف الخطرة ،فالجسم يتفاعل تلقائيا لحامية نفسه ،مثل قيامه
بالرتاجع الرسيع إىل الخلف إذا اقرتبت منه سيارة برسعة عالية مثال.
وتكمن املشكلة عند تعرض الشخص لخوف شديد فيؤدي ذلك إىل اضطراب يف
عمل مخزون الذاكرة .حيث أن الذكريات العادية تُخ ّزن يف تسلسل زمني ُمتص َّور ،ومتنحنا
إحساسا واضحا أنها حدثت يف املايض .أما الذاكرة الصادمة فال ت ُخ ّزن يف التسلسل الزمني
هذا وال ينظر إليها عىل أن لها نهاية واضحة مام يجعل الشخص مستم ًرا يف التفاعل كام لو
أن الحدث املرعب ال يزال مستمرا ً.
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إضطراب الكرب ما بعد الصدمة

أعراض إضطراب الكرب ما بعد الصدمة

تنقسم املعاناة أو األعراض الناتجة عن حادثة صادمة إىل أربع مجموعات:

معايشة الصدمة بصورة متكررة

يعاود املرء معايشة الصدمة التي تع ّرض لها كام لو كانت تحدث مرة اخرى يف كل من
حالة اليقظة وأثناء النوم من خالل استعادة األحداث أو املعاناة من الذكريات االقتحامية
والكوابيس.
تجنُ ب األشياء التي ُتذ ِّ
كر بالصدمة

يتجنب املرء األشياء التي تذكر بالصدمة مثل بعض األماكن واألنشطة واألشخاص وميكن
أيضاً تج ّنب األفكار واملشاعر والذكريات املتعلقة بالحدث.

فرط التوتر

فرط التوت ّر يتضح من خالل كون املرء:
•حذرا بصورة مفرطة
•يخاف بسهولة
•يعاين من الصداع
•يعاين من توتر يف الظهر والرقبة
•يتعرض لنوبات من الغضب

تغيرات سلبية في األفكار والمزاج

تتجىل هذه التغريات يف األشكال التالية:
•صعوبات يف الرتكيز
•صعوبات يف تذكر أجزاء هامة مام عايشه املرء
•الشعور بالذنب والعار
•عن طريق أفكار سلبية:
‐عن الذات (أنا ضحية ،أنا ُمد َّمر ،أنا قذر)
‐عن اآلخرين (اآلخرون يالحقونني ،ال ميكن الوثوق بأحد)
‐عن العامل (العامل مكان رشير وخطر)

إضطراب الكرب ما بعد الصدمة

كلما ك ّنا أصغر سناً ،أصبحنا ث
أك�
وبالتال يمكن
عرضة ل إلصابة.
ي
ت
ال� يمكن أن ال تكون
للتجارب ي
صادمة للشخص البالغ أن تسبب
الصدمة للطفل.
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كيف يبدو إضطراب الكرب ما
بعد الصدمة عند األطفال؟

هل يجب على البالغ
ان يتحدث مع الطفل
المصدوم حول ماحصل له؟

ميكننا القول عموما أنه إذا كان
الطفل نفسه يريد أن يتحدث عن
ما حصل فيجب عىل البالغ أن
يستمع .لكن ما ينبغي تجنبه هو
طرح األسئلة حول سري الحادثة أو
عن تفاصيل الذاكرة وهذا لتجنب
تعريض الطفل إىل إعادة املعايشة
والتي هي يف أسوأ الحاالت ميكن
أن تؤدي إىل إعادة معايشة عوارض
الصدمة .وبالطبع فمن اإليجايب دامئاً
إبداء اهتامم ومراعاة صادقة لشعور
الطفل ولكن األفضل أن ت ُرتك الذكرى
لحالها .وينبغي القيام باملحادثة
حول الذكريات الصادمة يف السياق
العالجي ومن قبل املختصني حيث
هناك اإلستعداد واملهارات الالزمة
للتعامل مع ردود الفعل التي ميكن
أن تحدث.
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ميكن لألطفال ميكن أن يُصابوا بالصدمة ج ّراء األحداث املرعبة .وكلّام حدثت الصدمات
بوقت مبكّر كلام أصبحت عواقبها أسوأ .يعتمد الطفل الصغري بشدة عىل اآلخرين ،ولذلك
فإن تعرضه ملوقف شديد الرعب والشعور بال ُعزلة قبل أن ُي ِّرن قدرته عىل التعامل مع
هذه املواقف مبفرده ثد يكون له تأثري قوي عىل هذا الطفل.
ً
يعتمد تأثري اضطراب الكرب ما بعد الصدمة عىل الطفل كثريا عىل عمره .وميكن القول
عموماً بأن األطفال األصغر س ّناً يتفاعلون مع الحدث من خالل الدموع والغضب والتشبث
والقلق .أما األطفال األكرب سنا فغالبا ما يجدون صعوبة يف الرتكيز فضال عن الشعور
بالذنب والهلع وميكن أن يتحاشوا الناس (الخجل املفرط).
تبدوا األعراض في مختلف األعمار عادة على هذا النحو:

 5-2سنوات

• تكرار اللعب والحديث عن ما حدث
•ثورات غضب
•نوبات بكاء
•زيادة يف الخوف من الظالم والوحوش أو البقاء وحيدا عىل سبيل املثال
•التشبث
•التخوف او انتكاس يف قدرات الطفل

 9-6سنوات

•زيادة يف العدوانية والتهيج ،قد تظهر يف املشاجرات والعراك والتنمر
•الشعور بالذنب ولوم الذات
•تقلبات مزاجية
•إنكار ما حدث
•مشاكل مدرسية
•ردود فعل جسدية ،مثل آالم املعدة والصداع
•االنشغال بطرح األسئلة
•الخوف من إصابة أو موت فرد من األرسة يف املستقبل
•نوبات البكاء
•طلب مزيد من االهتامم به
•الخجل من املشاركة يف األنشطة االجتامعية واألشياء األخرى املمتعة التي كان
يحبها سابقاً
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 12-9سنوات

•البكاء
•العدوانية ،التهيج
•الحزن والعزلة والخجل
•الخوف والهلع والذعر
•إنكار املشاعر وتجنب الحديث عام حدث
•لوم الذات
•تغريات يف الشهية
•اضطراب النوم
•ردود فعل جسدية ،مثل آالم املعدة والصداع
•صعوبات مدرسية .قد تتمثل يف عدم الرغبة يف الذهاب إىل املدرسة أو املعاناة
من مشاكل يف الذاكرة والرتكيز
•تكرار األفكار والرثثرة
•تعبري مبالغ فيه عن الرغبة يف املساعدة
•القلق والهلع عىل أفراد األرسة واملستقبل

تذك�
البالغون بحاجة إىل ي
أنفسهم أن جميع أ
الطفال
يريدون النجاح والفهم وعمل ما
هو صحيح.

 18-13سنة

•تجنب املشاعر
•االبتعاد عن العائلة واألصدقاء
•الغضب
•الندم
•انعدام الثقة
•االكتئاب
•أفكار انتحارية
•اضطراب الهلع
•قلق عىل املستقبل
•تقلب املزاج ،التهيج
•األنانية
•السلوك الخطر
•صعوبات مدرسية
•انخفاض أو زيادة يف الشهية
•انخفاض أو زيادة يف النوم
•اإلسهاب يف التفكري

إضطراب الكرب ما بعد الصدمة
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عوامل الحماية

ليس كل من عايش أحداثاً مرعبة يصاب بصدمة ،فهناك ما يسمى بعوامل الحامية التي
تجعل املرء يتأثر بشكل أقل .تتعلق عوامل الحامية بإمكانيات الشخص نفسه ،و بالظروف
الخارجية أيضا.
أمثلة عىل عوامل الحامية من الصدمات النفسية:
•عالقات اجتامعية جيدة – شبكة عالقات فعالة.
•قدرة جيدة عىل الرعاية لدى الوالدين وصلة األمان.
•ظروف حياتية اجتامعية ومادية إيجابية سابقة.
•عوامل فردية كأن يكون موهوبا أو معتادا ً عىل تحمل املشاق أو محبوبا.
•تجربة حياتية تتمثل يف درجة عالية من السيطرة أو النشاط خالل الحدث املرعب.
عوامل تزيد من إضطراب الكرب

وكام أن هنالك عوامل حامية فهنالك أيضا عوامل ضغط تجعل الشخص يتأثر بصورة
أقوى وأكرث استمرارا ً .حتى عوامل زيادة اإلجهاد لها عالقة باإلمكانيات الداخلية للشخص
والظروف الخارجية.

ن
يعا� من
الطفل الذي ي
إضطراب الكرب ما بعد الصدمة
يحتاج إىل أ
المان والهدوء ف ي� بيئته
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عوامل زيادة تأثري الصدمات
•اإلدمان
•اإلجرام
•الفقر
•الهجرة
•االنفصال املتكرر (عن فرد من افراد العائلة او أشخاص مقربني)
•الصالت أو العالقات التي تفتقر إىل الشعور باألمان
•الهشاشة
•عوامل فردية مثل القدرات الذهنية أو املهارات اإلجتامعية املنخفضة

إضطراب الكرب ما بعد الصدمة

كيف ُتعالج الصدمات النفسية؟

ميكن ُمعالجة الصدمات بعدة طرق مختلفة ،وهنالك العديد من الطرق التي أثبتت
جدواها والتي ميكن استخدامها لكل من األطفال والبالغني .والشائع يف معظم طرق
معالجة الصدمة هي تلك املتعلقة باالستقرار واملعالجة (تجدون أدناه وصفا ملا تعنيه
هذه املصطلحات) .ويجب أن يتم العالج دامئا من قبل مهنيني محرتفني ولكن من املفيد
أن يتعرف اآلباء واألمهات والبالغني اآلخرين الذين يلتقون باألطفال الذين يعانون من
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة عىل كل ما يتعلق بالعالج.
االستقرار

يتم اتخاذ إجراءات توفري االستقرار عىل مستويني :خارجي و داخيل.
يتعلق االستقرار الخارجي بضامن توفري ما يكفي من األمان والهدوء للشخص يف
بيئته .فقد يتوجب عىل موظفي املدرسة معرفة معرفة حاجة الطفل املتزايدة للرعاية
مثال ،أو أن عىل السلطات املعنية أو الرشطة توفري الخدمات االجتامعية الالزمة أو اتخاذ
إجراءات لحامية العائلة املعرضة للعنف.
أما االستقرار الداخيل فيتعلق بالتح ّمل والتعامل مع املعايشات الداخلية املؤملة ،مثل
إعادة املعايشة أو العواطف الغامرة .وميكن أن يتم ذلك من خالل:
•املعلومات واملعرفة حول ردود فعل الصدمات وسبب حدوثها.
•متارين االسرتخاء والتامرين التي تركز عىل التواجد الذهني.
•زيادة القدرة عىل تحديد وتنظيم الوضع العاطفي الخاص بالشخص.
•التعامل مع األفكار السلبية أو املدمرة املرتبطة بالصدمة.

إضطراب الكرب ما بعد الصدمة

ماذا يحصل عندما
ُيصدم كل من الوالدين
واألطفال؟

ليس من النادر أن يتعرض عدة
أشخاص يف العائلة الواحدة لحدث
مخيف .و من املهم أن نعرف أن
كل شخص ميكن أن يتفاعل بشكل
مختلف جراء الحدث نفسه .وبغض
النظر عن ردود الفعل ،من املهم
أن يحصل جميع أفراد العائلة عىل
الدعم .فاآلباء واألمهات بحاجة إىل
دعم ليتمكنوا بدورهم من توفري
االستقرار واألمان لألطفال.

9

القدرة عىل أ
الداء لدى الطفل
المصدوم يمكن أن تختلف
كب�اً ي ن
ب� المواقف أو
اختالفا ي
أ
الوقات المختلفة .فإن نجاح
ف
ش
�ء ف ي�
الطفل ي� التعامل مع ي
يوم ما ال ن
يع� أنه يمكنه القيام
في
التال.
بذلك بسهولة ي� اليوم ي

اإلسترخاء

نصائح

يتعلق االسرتخاء بالعمل عىل خروج الجسم من ردة فعل الخوف
واملتمثلة بتوتر العضالت وتسارع النبض والتنفس وغري ذلك.
	•	ركّز عىل التنفس ،واستنشق الهواء ملدة ثالث ثوان ،احبس أنفاسك ملدة ثالث
ثوان ،ازفر ملدة ثالث ثوان ،احبس أنفاسك ملدة ثالث ثوان ،كرر ذلك عدة
مرات .ركز عىل يشء من حولك خالل ذلك الوقت ،حبذا لو هناك إطار صورة
أو نافذة أو أي يشء آخر مربع الشكل ميكنك ات ّباعه بنظرك وأنت تتنفس.
	•	قم بشد الجسم ملدة خمس ثوان ،اسرت ِخ ملدة خمس ثوان ،و كرر ذلك عدة
مرات.
	•	ركّز عىل جزء من الجسم يف وقت واحد ،وقم بشده وارخائه .افعل ذلك مع
الجسم كله .القدم اليمنى ،بطن الساق اليمنى ،الفخذ األمين ،القدم اليرسى،
بطن الساق اليرسى وعىل هذا املنوال.
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المعالجة

يف هذا الجزء من العالج يعمل املرء برتكيز مع ذكريات األشياء الفظيعة التي حدثت.
والهدف هو أن تصبح ذاكرة الصدمة مثل الذاكرة العادية .عند عالج الصدمة ال تختفي
الذكريات أو ت ُنىس ولكن املرء يعمل عىل دمجها مع بقية قصة الحياة إلضافتها إىل التسلسل
الزمني .أي أن ما يسعى اليه املعالج هو إدراك الشخص ذهنيا وشعوريا بوقع الحدث
وانتهائه.
اإلندماج

يتعلق هذا الجزء من العالج بامليض قدما يف الحياة بعد املعالجة .فعىل سبيل املثال
االستمرار مبعالجة ما يتبقى من األفكار املد ّمرة أو لوم النفس أو التعامل مع الحزن الناتج
عن ما عايشه املرء من األحداث املؤملة أو التم ّرن عىل التمكّن من مجابهة الحياة اليومية
دون التأثر باملايض بنفس الطريقة كام يف السابق .وقد تكون هناك أيضاً حاجة ملعالجة
الحزن لفقدان املرء جزء من حياته القيود التي انطوت عليها الصدمة.

إضطراب الكرب ما بعد الصدمة

لماذا يتعرض األطفال
بصورة أكبر لألحداث
الصادمة؟

ميكن ألي شـخص أن يتعرض للصدمة
بسبب حدث مخيف ،ولكن تأثري
الصدمة يكون أقوى وقعا عىل
الطفـل .وعموما ،كلام وقعت الحادثة
الصادمـة يف وقت مبكر يف الحياة
كانـت عواقبها أكرث خطورة .حيث أن
األطفال خالل سن النمو يتأرجحون
طوال الوقت بني االستكشاف
والبحث عن القرب.
وكلام كان الشـخص اصغر سنا
كلما كانت قدرته أقل عىل تدبري
أموره وزادت حاجته إىل األخرين
يف رعايته .أن تعرض املرء ليشء
يشـعره بالعجز التام وانعدام األمان
يشـكل له صعوبات أكرث يف التعامل
مع التجربة مقارنة بالشـخص األكرب
سنا الذي اكتسب لسنوات عدة
اإلحساس بأنه قادر عىل تدبري أموره
بنفسه.
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نصائح

نصائح لألباء والبالغين الذين يلتقون باألطفال الذين
يعانون من إضطراب الكرب ما بعد الصدمة

يلعب الوالد أو أي شخص آخر بالغ يلتقي بطفل يعاين من اضطراب الكرب ما بعد الصدمة
دورا َ كبريا ً ومهامً من خالل مساهمته يف تحقيق االستقرار للطفل واملساهمة بتوفري األمان
والهدوء يف بيئته فضال عن مساعدته عىل التحمل ومعالجة املعايشات الداخلية املزعجة.
إالجراءات التي ينصح الشخص البالغ بأتخاذها لتعزيز االستقرار في

حياة الطفل اليومية:

الوضوح والقدرة على التنبؤ

مبا أن الشخص املصدوم يركز عىل الدفاع والهروب فإنه من املهم الحد من عنرص املفاجأة
أو تعطيل قدرة الطفل عىل التنبؤ .وألن حصول األشياء غري املتوقعة أو التغيريات املفاجئة
تؤثر بشكل كبري عىل الطفل املفرط الحذر بسبب تأثري الصدمة ،فإن الروتني واملعرفة
الواسعة للحياة اليومية متنح راحة وهدوء أكرث للطفل.
التذكير والمساعدة على التخطيط

نظرا الستخدام الكثري من الطاقة العقلية لتجنب األفكار والذكريات فمن الصعب عىل الطفل
أن يتذكر ويخطط وميكن أن يحتاج الطفل إىل دعم إضايف يف مجال التخطيط عىل سبيل املثال
ما هو التسلسل األفضل لعمل األشياء .الطفل قد يحتاج أيضاً للتذكري واملساعدة عىل تذكر
األشياء.

الرياضة والنشاط البدني

يعاين األشخاص املصابون بصدمات من تواصل أقل مع أجسادهم عادة ،و لذلك فإن القيام
ببعض التامرين ميكن أن يكون وسيله مهمة للعودة إىل العافية النفسية .ويحرر النشاط
البدين مادة االندورفني الذي يعمل كمخفف للهلع وأيضاً يجعل التنفس أقل عمقاً وقلقاً.
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الرعاية الجيدة ،تجنب تعريض الطفل لالنفعال او الخوف الشديد

يحتاج األطفال املصابون بصدمات إىل الكثري من الرعاية والعناية .وألن املشاعر القوية غالباً
ما ت ُشعر الطفل بالخوف فمن املهم توفري البيئة اآلمنة للطفل .وينبغي من اآلباء والبالغني
عدم التشاجر مع بعضهم البعض أمام الطفل أو أن يغضبوا عليه بل أن السعي لخلق
الهدوء والراحة يف الحياة اليومية.
إعادة التأسيس الجسدي والعقلي

نظرا ألن املرء حذر دامئا ويبذل جهدا ً ليك ال تطغى عليه ذكرياته ،وهو أم ٌر متعب للغاية،
فإن توفري البيئة الهادئة واآلمنة يف غاية األهمية ،مع مالحظة عدم إمكانية حامية املرء
لنفسه من املشاعر القوية واسرتجاع املعايشة .ولذلك فإن ما هو مطلوب هو التأسيس
الجسدي والعقيل يف الوقت اآلين من ناحية ،وتنظيم للعواطف وردود الفعل الجسدية من
ناحية أخرى .وميكن القيام بالتأسيس الجسدي والعقيل بعدة طرق مختلفة:

نصائح

التأسيس الجسدي

قم بصب ماء بارد أو دافئ عىل يديك
قم بلمس أشياء مختلفة والحظ خصائصها مثل الوزن وامللمس واللون
وازن نفسك عىل عقبي قدميك
اقفز إىل األعىل واألسفل

إضطراب الكرب ما بعد الصدمة

الطفال من أ
يصدم أ
الحداث
ُ
المرعبة وكلما حدثت الصدمات
بعمر مبكر كلما أصبحت عواقبها
الصغ�
أسوأ .يعتمد الطفل
ي
بشدة عىل آ
الخرين وتعرضه
لموقف شديد الرعب والهجر قبل
أن يُمرن قدرته عىل التعامل بمثل
هذه المشاعر بمفرده قد يكون له
تأث� قوي.
ي
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النتأسيس العقلي

القدرة عىل التنبؤ والهدوء ينبغي
ين
قاعدت� للتعامل
أن يكونا أهم
أ
مع الطفل .فالحداث المفاجئة
تفس�ها
أو يغ� المتوقعة يمكن ي
بسهولة كتهديد أو تخويف
للشخص المصدوم والذي هو
دائما عىل حذر.

نصائح

قم بوصف محيطك بالتفصيل مع كل حواسك .عىل سبيل
املثال (الجدران بيضاء ،هنا توجد خمسة مقاعد أو كرايس
وردية اللون ،توجد خزانة كتب من الخشب بجانب الجدار  .)...قم بوصف
األشياء،و األصوات ،وامللمس ،واأللوان ،والروائح ،واألشكال ،واألعداد ،ودرجة
الحرارة ..،الخ .وميكنك القيام بذلك يف أي مكان.

العب لعبة الفئات مع نفسك .حاول معرفة سالالت الخيول ،أو أنواع موسيقيي
الجاز ،أو العواصم ،أو البلدان التي تبدأ بالحرف آ ،أو برامج التلفاز ،أو املؤلفني،
أو املالعب الرياضة ...
قم بوصف نشاط يومي ما بالتفصيل قدر ما تستطيع .قم عىل سبيل املثال
بوصف تحضري وجبة طعام( .أوال ،آخذ كيس البطاطا وأختار أربعة حبّات
بطاطا .ثم أقوم بتقشريها بينام أغيل املاء عىل الطباخ يف القدر األحمر )...
قل جملة ت ُشعرك باألمان( .اسمي ____ ،وأنا أشعر باألمان اآلن .أنا هنا اآلن،
ولست يف املايض .أنا يف _____ ،تاريخ اليوم هو _____ ،الساعة هي _____ ).
	•	قراءة يشء لنفسك بصوت عا ٍل .أو قراءة كل كلمة بالعكس بحيث تركز عىل
الحروف وليس عىل محتوى الكلامت.
	•	قم برتديد الحروف األبجدية بالعكس.
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من االشياء التي يجب االنتباه لها من قبل البالغين
الذين يلتقون باألطفال المصابون باضظراب الكرب:

•هناك العديد من األشياء املختلفة التي ميكن أن تكون ُم ّحرِرة للذاكرة ،أي
اليشء الذي يتسبب يف إعادة معايشة الحدث الصادم .وقد يكون هذا صوتا ،أو
رائحة ،أو لون ،أو يشء ما .وال يدرك الطفل نفسه دامئا األمر الذي قد يتسبب يف
ردة الفعل القوية.
•نستطيع عامة أن نقول أن القدرة عىل التنبؤ والهدوء ينبغي أن يكونا أهم
قاعدتني للتعامل مع الطفل .فاألحداث املفاجئة أو غري املتوقعة ميكن بسهولة
تفسريها كتهديد أو تخويف للشخص املصدوم ،والذي يكون حذرا دامئا.

ليس من النادر أن يتعرض عدة
أشخاص ف ي� العائلة الواحدة
لحدث مخيف .من المهم أن
نعرف أن كل شخص يمكن أن
يتفاعل بشكل مختلف جراء
الحدث نفسه.

•قد يكون الرتكيز والتذكّر أكرث صعوبة لدى الطفل املصدوم .لذا ينصح بكتابة
املعلومات أو استخدام الصور كوسيلة دعم .فاملعلومات التي يتم نقلها شفويا
فقط غالباً ما يصعب فهمها وتذكرها.
•قد يتطلب التعامل مع الطفل املصدوم كطفل أصغر من عمره ببضع سنوات.
وميكن أن يكون بحاجة إىل املزيد من املساعدة عىل التخطيط والدعم للقيام
باألشياء وحاجة أكرب إىل التذكر.
•القدرة عىل األداء لدى الطفل املصدوم ميكن أن تختلف اختالفا كبريا ً بني
املواقف أو األوقات املختلفة .كون أن الطفل ينجح يف التعامل مع يشء يف يوم
ما ال يعني أنه ميكنه القيام بذلك بسهولة يف اليوم التايل.
قد يتطلب التعامل مع الطفل
المصدوم كطفل أصغر من عمره
ببضع سنوات .ويمكن أن يكون
بحاجة إىل المزيد من المساعدة
عىل التخطيط والدعم للقيام
أ
أك� إىل التذكر.
بالشياء وحاجة ب

إضطراب الكرب ما بعد الصدمة
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هو جزء من سلسلة منشورات تحتوي على معلومات ونصائح حول
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة .هذه السلسلة موجهة إلى اآلباء
واألمهات واألشخاص الذين يعملون كمهنيين مع األطفال ذوي
اإلحتياجات الخاصة.
انطالقاً من العراق وبمساعدة الخبرة السويدية تم إعداد المحتوى
لتسليط الضوء على المسائل واألفكار العادية ولسد حاجة محددة
من المعلومات .والهدف من ذلك هو تقديم النصائح واالقتراحات
الملموسة حول الطرق التي أثبت أنها تعمل بفعالية في الممارسة
العملية في الحياة وفي العمل مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
تم إعداد وترجمة هذه الكتيبات في إطار مشروع الحوكمة في قطاع
الرعاية االجتماعية في العراق ) (Governance in Social Careالممول
من قبل الوكالة السويدية للتنمية الدولية ) (SIDAالمشروع هو عبارة
عن شراكة بين الجمعية السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )(SKL
ومحافظتي دهوك والديوانية ويهدف إلى تعزيز القيادة واإلدارة
في قطاع الرعاية اإلجتماعية.
السلسلة تتكون من المنشورات التالية:
العيش والعمل مع األطفال الذين يعانون من اإلعاقة الذهنية
التوحد
العيش والعمل مع األطفال الذين يعانون من
ّ
العيش والعمل مع األطفال الذين يعانون من إضطراب الكرب ما بعد
الصدمة
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